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Zadeva: Informacije za socialnovarstvene zavode
Zveza: dopisi Ministrstva za zdravje za socialnovarstvene zavode, dostopni na spletni 

strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-
zdravstvenedejavnosti/ pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno 
varstveni zavodi

V povezavi z dopisom Informacije za socialnovarstvene zavode, št. 181-70/2020/1540 z dne 13. 7. 
2021 vas seznanjamo, da smo v zadnjem odstavku točke 1.1. napačno navedli obdobje 6 mesecev. 
Pravilen zapis se glasi: Za polno cepljeno osebo velja tudi oseba, ki je okužbo prebolela in bila, v roku 
8 mesecev od prebolele okužbe, cepljena z enim odmerkom cepiva proti virusu SARS-CoV-2.

Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so 
osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev 
od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni). Dosedanji podatki kažejo, 
da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR 
testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje 
v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je minilo 
več kot 8 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje.

Imunsko oslabljene osebe in uporabniki v domovih za starejše (v nadaljnjem besedilu: DSO), ki so 
preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje, t.j. cepi se jih z dvema odmerkoma cepiva proti SARS-
CoV-2, ki ima dvo-odmerno shemo (tako, kot imunsko oslabljene osebe)1. 

Če je bil uporabnik DSO po preboleli okužbi cepljen proti virusu SARS-CoV-2 znotraj obdobja 8 
mesecev in je npr. 1. odmerek cepiva že prejel v mesecu maju 2021, naj prejme 2. odmerek cepiva 
čim prej. 

                                                            
1 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/36_zapisnik_psc_06.07.2021_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf
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Minimalni časovni razmik med prvim in drugim odmerkom cepiva proti virusu SARS-CoV-2 znaša:
 pri cepivu Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer 21 dni, 
 pri cepivu Spikevax (Moderna) 28 dni,
 pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) 28 dni (priporočen presledek 4-12 tednov).

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

Vročiti:

 Socialnovarstveni zavodi – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, cveto.ursic@gov.si, 

janja.romih@gov.si, Andrej.Grdisa@gov.si, Mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e-
pošti

 Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-pošti
 Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si, Alenka.Skaza@nijz.si, 

info@nijz.si – po e-pošti
 Skupnost socialnih zavodov Slovenije, denis.sahernik@ssz-slo.si – po e-pošti
 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, predsednica@zbornica-zveza.si, tajnistvo@zbornica-
zveza.si – po e pošti

 Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
 Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 

sous@siol.net – po e-pošti
 Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-

CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri 
koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mrež – po e-pošti
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